
ROT.SZYLDOWIE JAKO FI- 
NANSOWA POTĘGA. 

Niedawno -—jak wiadomo *—• 

umarł Rotszyld paryski, najbo- 
gatszy człowiek we Francyi, a 

najbiedniejszy z Rotszyldów, i 

przytem z Rotszyldłw najmniej 
Rotszyld, najmniej żyd i kosmo- 

polita, najwięcej związany mo- 

ralnemi i głębszemi węzłami ze 

społeczeństwem, wśród którego 
żył — i operował. Cadyk paryski 
Kahn, chwaląc jego ofiarność i 

jego patryotyzm w mowie po- 

grzebowej, przesadził zapewne, 

jak w każdej mowie pogrzebowej 
się przesadza, ale nie kłamał. Ba- 

ron Alfons mnóstwo pieniędzy 
cele dobroczynne składał; za ce- 

sarstwa był gubernatorem Banku 

francuskiego i finanse Francyi 
•doprowadził do porządku a po 
rewolucyi i wojnie, a 1870 roku 

stanął na czele syndykatu, który 
nabywał masami papiery niemie- 

ckie, aby przy wypłacie kontry- 
bucyi wojennej, nie obciążyć 
Francyi milionowemi kosztami 
konwersyi. Dano mu krzyż ko- 

mandorski Legii honorowej. 
Jaka była jego fortuna? Jakie 

były dochody roczne tego czło- 
wieka? Jakiemi kapitałami roz- 

porządzają w ogóle Rotszyldo- 
wie? To jest tajemnicą, której 
nikt nie wie. A może i Rotszyldo- 
wie sami. Te olbrzymie środki są 

ciągle w ruchu. Sytuacya zmie- 
nia się z chwili na chwilę. Fortu- 

na ta rośnie ciągle, ale nie zaw- 

sze i ci potentaci grają na pew- 
niaka. Na próbie zmęnopolizowa- 
nia w rekach swoich całego ist- 

niejącego na świecie zapasu mie- 
dzi stracili milionów nie mało; 
okazało się, iż miedzi na świecie^ 
jest dużo więcej, aniżeli rotszyl- 
dowskich pieniędzy; okazało się 
jeszcze, ze Rotszyldowie wpadli 
tu w pułapkę, zastawioną przez 

grono spekulantów, sprytnych 
jak dyabły, co dowodzi, że nie 

zawsze zwycięża najmocniejszy. 
Mówią, że połączone fortuny 
czterech domów tych: londyń- 
skiego, francuskiego, frankfurc- 

kiego i wiedeńskiego mogą uru- 

chomić jedenaście miliardów 
franków; mówią przytem, iż naj- 
bogatszym jest Rotszyld wie- 

deński, a najwpływowszym — 

londyński. To mówią. Prawda 

może być jaka chce. Nie mówiąc 
o niemożności zliczenia tak o- 

gromnych fortun w ciągłym ru- 

chu będących, jak nie jest możli- 

wem policzenie żołnierzy na po- 
lu wrzącej walki, jeszcze i to 

wziąść potrzeba tu pod uwagę, 
że każdy Rotszyld jest panem 
swoich milionów, pomimo, że o- 

peracye prowadzą się kolektyw- 
nie, spółkowo. Do danego intere- 

su każdy z nich daje, ile chce. Ich 

główna i walna zasada właściwie 
nie na tem polega, aby iść razem 

zawsze, ile — aby nigdy nie iść 

jeden przeciwko drugiemu. Od 

zaglądania w ich księgi bronią się 
z energią bezwzględną. Kiedy 
niedawno prawo francuskie po- 
zwoliło urzędnikom podatkowym 
sprawdzać bankierskie operacye, 
czynione na rachunek osób trze- 

cich, tak zwane operacye on cali 

(to jest na zlecenie) stanowiące 
właściwą grę giełdową, baron 
Alfons polecił tego rodzaju ope- 
tacye w swoim domu bankowym 
zawiesić. Nie będzie oko obcego 
chodziło po tajemniczych księ- 
gach Rotszylda! Że wogóle Rot- 

szyldowie prowadzą zawziętą 
walkę z fiskusem — to zrozumia- 
łe. Baron Alfons, który umarł pa 

bardzo krótkiej chorobie, niedaw- 

no, jako prezes rady akcyonaryu- 
szów francuskiej kolei północnej, 
miał energiczną mowę, wzywają- 
cą do oporu przeciwko nienasy- 
conej drapieżności inspektorów 
podatkowych. 

Teorya wielkich fortun stanowi 
osobny rozdział ekonomii polity- 
cznej. Zasada podatkowa, ogól- 
nie mniej więtej przyjęta, każe 

przedewszystkiem ciężar płace- 
nia podatków rzucać na wielkie 

fortuny: a wielkie fortuny bro- 

nią się jak mogą. W niektórych 
Stanach Ameryki Północnej ta 

walka daje objawy i rezultaty na- 

der charakterystyczne; milione- 

rzy, zbyt w jednym Stanie obcią- 
żeni podatkami dochodowemi, ■<- 

migrują do innych i istnieje po- 

między Stanami współzawodnic- 

two nawet —- o milionerów, tak, ! 
że gdyby to było możliwe, nie- j 
'które Stany gotowe by były pła- 1 

cić im premie za osiedlanie się w 

ich granicach; to znowu miarku- j 
je zbytni apetyt władz prawo- j dawczych w organizowaniu sy- 
stemu podatkowego. 

Inny ustęp z tej historyi po- 
wiada, że pieniądze same robią 
pieniądze i że skoro człowiek ma 

milion, to ten mu przysporzy, 
byle nie bardzo przeszkadzać, no- 

we miliony. Cóż dopiero, gdy kto 
ma miliardy. Była chwila, gdy e- 

konomiści widząc rosnącą potę- 
gę wielkich kapitałów, spostrze- 
gając niemoc małych fortun w 

walce z wielkiemi? obawiali się, 
że niedługo wszystkie środki ka- 

pitalistyczne zostaną skoncentro- 
wane w rękach jakichś kilku ty- 
sięcy ludzi, może nawet znacznie 

mniej, i ci zostaną skoncentrowa- 
ne mniej, i ci zostaną panami 
świata. 

Socyaliśbi wobec tych pogró- 
żek uśmiechali się tylko, my- 
śląc, że łatwiej poradzić sobie z 

paru tysiącami miliarderów, ani- 
żeli z milionami tych ludzi, któ- 

rych fortuna liczy się tylko na 

tysiące.. Ale doświadczenie i ży- 
cie obaw tych nie sprawdza. 

Wielkie, kolosalne fortuny nie- 

tylko powstają w naszych 
czach, ale i rozpadają się, a nie- 
raz dziwnie prędko i radykalnie.' 
Wl naszych np. oczach rozpada 
się kolosalna fortuna takiego Le- 

baudy; część jej puścił "mały 
Maks", część. puszcza cesarz 

Sahary". I ikiedy mały Maks, o- 

trzymawszy miliony po ojcu, po- 
czął wprawiać Paryż w zdumie- 

nie, rodzina zapragnęła wziąć go 

pod kuratelę. Sprawa przyszła 
przed sąd i ze strony małego Ma- 

ksa stanął największy adwokat 

francuski, Waldeck Rousseau. 
Nie zaprzeczał on wcale lekko- 

myślności, rozrzutności, dzikich 

pomysłów swego klienta. Traci 
on miliony, tak, traci, ale to le- 

piej — wołał — gdy powstały te 

miliony z pracy ciężkiej i oszczę- 
dności tysięcy i tysięcy, lud się 
złożył na nie; wracają one teraz 

tą drogą -do tegoż ludu — nie sta- 

wajcie im na drodze, panowie sę- 

dziowie, sprawiedliwość bowiem 

się w ten sposób sama czyni, 
dzięki mechanicznemu ustrojowi 
społecznemu, I sędziowie pozwo- 
lili małemu Maksowi puszczać 
dalej swoje miliony. To też je pu- 
ścił. 

Rozpad kolosalnych fortun tak 

jest powszechny i prędki, że już 
w drugiem pokoleniu zwykle na- 

stępuje, w trzeciem ku ruinie le- 

ci częstokroć. I pod tym wzglę- 
dem dom Rotszyldów stanowi 
prawdziwy wyjątek. Oto do kie- 
rownictwa przychodzi czwarte 

już pokolenie — w osobie jedy- 
nego syna zmarłego Alfonsa, ba- 

rona Edwarda — a dom istnie- 

je, trwa i błyszczy, potężniejszy 
teraz, niż kiedykolwiek. 

Cementem, który oparł się 
działaniu czasu, jest tu słynny 
testament, zostawiony wraz z 

milionami przez założyciela fir- 

my. Warto go przypomnieć czy- 

telnikom. Amszel Rotszyld na- 

kazuje potomkom swoim słuchać 

następujących przykazań: i. Po- 

zostawać wiernymi wierze oj- 
ców ; 2. Nie rozdzielać się nigdy; 
3. Radzić się matki; 4. Uważać 
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swój mająteic za aepuzyL, kluij 

winien pozostawać w rodzinie na 

wieczne czasy; 5. Żenić się tylko 
między sobą i 6. Słuchać rad naj- 
starszego w rodzinie. Niektóre z 

tych przykazań czas sam zniwe- 

czył. Umarła stara Amszelowa, 
która żyła we Frankfurcie bar- 

dzo długo, zachowując dużo pro- 

stoty i pomagając wielu ludziom. 

Związki tylko między sobą uzna- 

no też ogólnie za zbyt krępujące 
tych ludzi, którzy mogą sobie 

pozwolić przecież na luksus u- 

czuć i popędów. Jakoż dzieci ba- 

rona Alfonsa poszły za tym po- 

pędem: syn Edward ożenił się 
niedawno, bo dnia 1 marca rb., 
z panną Halphen, a córka jedyna 
dość już dawno poślubiła p. Mi- 

chała Ephrusi, zbożowego kupca 
greckiego pochodzenia, obecnie 

sporstmana (który wygrał tego- 
roczną nagrodę Jockey Club'u, 

dzięki koniowi "Finasseur", ku-; 
pionemu od E. Blanca). Ale in- 

nych przykazań Rotszyldowie 
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strzegą wiernie. Kto zmieni wia- 
Tę mojżeszową, przestaje być — 

członkiem firmy. Wypłacają mu 

jego część i niech rusza na czte- 

ry wiatry. Tylko ten, kto jest 
wierny Staremu Zakonowi, mo- 

ie brać udział w operacyach i 
zyskach firmy. Najstarszym obe- 
cnie w rodzinie jest londyński 
Nataniel i on też rządzi finansa- 
mi całej rodziny. A te rządy są 
■dość nominalne; faktycznymi są 
tylko w oddziale frankfurckim, 
którzy po bezpotomnej śmierci 
miejscowego Rotszylda rządzony 
jest telegraficznie z Londynu. 

W historyi tego potężnego do- 

mu nie brak jednej przynajmniej 
świetnej, a nawet wielkiej karty. 
Początki ogromnej fortuny tych 
ludzi powstały z depozytu dzie- 

sięciomilionowego, jaki u Amsze- 
la złożył ks. Heski, uciekający 
przed wojskami Napoleona. A 

złożył je w pospiechu, w obawie, 
aby fortuna jego nie stała się łu- 

pem zdobyczy, bez kwitu, bez 

podpisu. Gdy kongres wiedeński 
poczynał robić porządek w Euro- 

pie, wrócił na tron swój książę- 
cy i panujący heski. Zanim jed- 
nak na tron ten wrócił, już stary 
Amszel zjawił się u niego z de- 

pozytem i procentami za cały 
czas. Zdumienie księcia granic 
nie miało; na nic podobnego nie 

liczył. Depozyt przyjął, o procen- 
cie słyszeć nie chciał. Była to 

chwila, w której najzaciętszy cy- 
nizm musiał umilknąć, a najcie- 
niniejszy pesymista mogf pogo- 
dzić się z ludzkością. Amszel 
chciał dać pięć procentów wszel- 
kiemi siłami. Dopiero dzieci księ- 
cia Heskiego przyjęły te procen- 
ty, i to tylko w stosunku dwóch 

od sta. Prawda, iż to była cnota 
— wynagrodza. Postępek Am- 

szela rozniósł się po całym świe- 

cie i do Frankfurtu poczęły na- 

pływać depozyty od wszystkich 
panujących królów i książąt. 

Amszel sam założył już filię 
w Londynie, gdzie osadził naj- 
starszego syna swego, Nataniela. 

Ten zaś wykonał mistrzowski 
manewr pod Waterloo, w ciągu 
jednej godziny dający domowi 

200 milionów zysku. Wynik bi- 

twy pod Waterloo śledziło wielu 

finansistów londyńskich; ale 

(Wszyscy odjechali, gdy wojska 
napoleońskie wyparły i zwycię- 
żyły Wellingtona; Nataniel, któ- 

ry był widocznie człowiekiem 

ścisłym, poczekał do końca — i 

doczekał się przybycia na plac 
boju świeżych kolumn Bluechera, 
doczekał się też złamania potęgi 
Napoleona i bezładnej ucieczki 

wojsk jego. Wtedy dopiero podą- 
żył konno do Ostendy i tu, pod- 
czas wzburzonego morza, w ma- 

łej łódce, narażając swe życie, 
popłynął do Anglii. Przybył 
szczęśliwie na czas — przed ze- 

braniem giełdowem. Wszyscy 
wiedzieli, że gra on przeciwko 
Napoleonowi. A o zwycięstwie 
wielkiego wojownika gońce już 
tu wieść przyniosły. Nataniel, ko- 

medyant także niepospolity, do- 

wlókł się ciężkim krokiem na 

giełdę i stanął na zwykłem swo- 

jem miejscu, ponury i milczący, 
jak noc. Papiery angielskie i pru- 

skie poczęły spadać gwałtownie 
— agenci tajemni Rotszylda, o- 

trzymawszy rozkaz nie wiedząc 
od kogo, skupowali za bezcen. 

Ku wieczorowi ao miasta po- 

była wieść: "Napoleon zwyciężo- 
ny." Nataniel się wyprostował i 

uśmiechnął. Wtedy już zwrot 

księciu Heskiemu jego dziesięciu 
milionów był — prawie drobiaz- 

giem. 
———o 

Na co nauka? 
— Trzeba się uczyć?! MÓJ brat u- 

czył się gramatyki i przez to poszedł 
do więzienia. 

— Jakim Bposobem? 
— Sfałszował weksel i zrobił w nim 

kilka "błędów ortograficznych." 

Między dziećmi. 

— Wiesz, Elżuniu, bardzobym 
chciała takie koziołki fikać. Jak mój 

braciszek Karol? 
— Ja także, ale mama mówi, że 

to dziewczynkom nie wypada... 
— No to poczekajmy, Jak będziemy 

duże!... 

Za przykładem. 
— Dokąd tak spieszysz? 
— Idę do adwokata w sprawie roz- 

wodu z żoną. 
— Co słyszę? Po upływie trzydzie- 

stu lat pożycia małżeńskiego chcesz 

się pan rozwodzić? 
— Mój kochany, Szwecya z Norwe- 

gią. dłużej żyła w małżeństwie, a Jed- 
nak..., 

W wyższej szkole żeńskiej. 

Profesor (zdenerwowany): To wam ! 
tylko mogę powiedzieć, że wolę dzie- 

sięciu gimnazyastów, niż jedną, z was. 

Jedna z uczennic: My także, panie 
; profesorzeI / 

Z humorystykł szkolnej. 
Z wypracowania małego Frania o 

"dzie.wczętach": Dziewczęta są. zaw- 

sze rodzaju żeńskiego i noszą spódni- 
ce. Dziewczęta mają czasem ładne, 
białe ząbki i śmieją się często, ażeby 

je pokazać. Mają one tylko Jedną kie- 

szeń, której nigdy znaleść nie mogą. 

Dorosłych chłopców lubią dziewczęta 
okropnie. — Niektóre dziewczęta są 
śmieszne. Wskakują natychmiast na 

krzesło, gdy zobaczą mysz, i boją się 
bardzo. Ale gdy widzą takiego chłop- 
ca jak Ja, wtenczas nie boją się i zbi- 

ją go, a wtedy są ogromnie mocne. 

Dziewczęta lubią ryby łowić, ale nie 

lubią przyczepiać robaków do wędki. 
Dziewczęta mają długie włosy, dla te- 

go może je chłopiec łatwo za nie tar« 

gać, gdy się z niemi bije. 

Przykładny chrześcijanin. 
Pewien dowcipny szlachcic leża! 

na śmiertelncm łożu, a właśnie znaj- 
dowało się wtenczas u niego dwóch 
adwokatów. Zaczął ich więc prosić, a- 

by usiedli jeden po prawej a drugi po 

lewej stronie. Gdy go zapytano o po- 
wód tego życzenia, odpowiedział: "A- 

bym umierał jak nasz Zbawiciel." 

rimt^ntsca Y.ifTWOUKWi liiłUllia 

KEV. C. 8. QUINN. 
St. Louis, Mo., 25go lutego, 1905 r. 

Słowa pochwały dła firmy Koboło Tonik 
Medicine Co., Chicago, III. 

Do cierpiącej ludzkości! 
Cierpiałem przez kilka lat na cho- 

robę sercowy 1 ogólne osłabienie, 
lecz nie mogłem doznać żadnej ulgi 
aż na szczęście dano ml Tonik Kobo- 
ło, dzięki któremu czuję się tak zdro- 
wym jakr nigdy w życiu. 

Nic dziwnego że polecam tę medy; 
cyiię z całego serca. Wiom że ona 

przyniesie radość 1 szczęście nie je- 
dnej cierpiącej rodzinie, tak jak mnie 
uszczęśliwiła. 

Bardzo wdzięczny Jestem firmie 
Kobolo Tonie Medicine Co. 1 pozo-^ 
staję (Ks.) C. St Quinn, East St. Louis. 

Butelka tego lekarstwa kosztuje SI.CO, a nabyć 

In można we wszystkich aptekach Tub u Kobolo 
Jonie Medicine Co., 820 Milwaukee Are., Chicago. 

Nieclicemy waszych pieniędzy 
jeżeli nls jssteścis zadowoleni. 

Jedno-centowa karta pocztowa, i wasza 
imle 1 nazwisko i adrea wyraźnie na nie] 
wypisane, sprowadzi wam pocztą próbką 
Deya Szwajcarskiego Wynalazku zasypu- 
jącego kawą(Dey'a SwlduCoffeeSurrogate). 
Mnóstwo familij U2ywają go zamiast ka- 
wy, gdyż przy jego pomocy jeden funt ka- 
wy wystarczy tak długo jak trzy funty ka- 
wy bez tego wynalazku, lecz co najważ- 
niejsze, bardzo polepszy smak, zapach 1 
zdrowotność kawy. 

Steele=Wedcles Ćo. Dej MVf'g. Co. 
Jedyni Agenci, Fabrykanci, 

Chicago, Illinois. ClOYeland, Obło. 
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Poplorajole Interes Polaki! 

Bracia Sznflitowscy, 
HURTOWNI GROSERNICY 

Północno-zachodni ró? Randolph 
i Dcsplainea ulic. 

= TELEFON MONROE 2133. = i 
L Z 

Polski zakład daje J 
najlepszą gwaran- ] 
cyą dobrego i J 
trwałego wykoó-' 

czenia prao artyst}'cznie bo ma 11 lat 
praktyki w tym interesie. Najnowszy 
tttyi we wszelkich wyborach teraz za- 

atoso^nny. Dioie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają na?z Interes od wszystkich in- 
nych zakladóit, prędkiem fotografowa- 
niem w natłoltu dni świątecznych iwo- 
solnych. Ceny I 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

i FOTOGRAFIE! 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee Ay. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210-12—14, 8chiller Boildl«f, 
109llandolpli St., Chicago. 

( Central 8341. 
Telefony, j Automatic 5202. 
Mieszkanie: 600 N. ASHLAND ATK* 

F. W. K0RALE5KI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. 

Clark I Madison ul. 
Pokoje 001-903. 

Telefon M&in 8658. 

Mieszkaule: 
730 Milwaukee Ar< 
Tel. Halsted 1818. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Ashland Błock 
NAD BAŃKIBM POKÓ/ Wf. 

Telefon Ceatral §08. ■■■■■■■■■. 

Mieszkanie. 743 DICK SON ULICA. 

Wylecze w 5 dniach"« 
Ti ■■■■■ i. i. ■ n ■■ u ,i el««U Ml Mli 

Obcą wylecayó kafrdeuo mątczyzną cierpiącego pa Varicoeele, Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
żenie Krwi, Osłabienie Nerwowo, Hydrocele, albo Choroby Hiądaykrocaa, 

Tą korzyitną ofertą robimy dla wszystkich trch, którsy wydali awoje pieniądze dla wrl*. 
czenia eią bez skutku, oprńcz tego.aby udowodnić wuyatkimtym.którzy bylilcezenl brzeg 
tu/.in lub wlącej innych doktorów Ucz bez tkutku, te ja sam Jedyny ipoaób u pomocąkt/Z 
rego Was raz na zawsze wyleczą. 

* 

ME PŁAĆCIE ZA NIEWYLECZEJfll! TYLKO ZA TTYŁEÓZEtflE. 
Dolecllwoścl żołądka, wątroby i nerek, choć bardzo nawef aaatarzałe, rtanowczo wyleczą. 

PŁUCA. 
Którzy clerpluna dychawicą, 
broncnltls lub suchoty sta- 
nowczo wyleczą podług mo< 
jej najnowszej metody przee 
wu»chiwaale Oaalinowego 
Gaza. 

PRYTYATHE CHORO- 
BY MĘŻCZYZN. 

Ja wyleczą waa szybko 1 ras 
na zawsze 1 to zupełnie se- 
kretnie. 

PORADA DARMO. 

Wyleczamnn miel 

Rp^cyauBtn Chorób 
Kobiet i Mqio*yzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST* 

Znl**Dlemaclejr.ból w pi*, 
eaeh blaU upławy. w7l«ccone 
na ataia moją metodą do 1mi*> 
Dlft. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby akdro*. jako to: Km> 
•ty, wr*ody,-utrata wioaów, it*. 

Ja waa wylfCEf 
rai na uwiie, 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

np i c 7 IfsJR, 241 W. Madison St.rog Saogamon, CHICAGO. 
GODZINY onSOWB: Od 8tn*j rano doOt»J wi-cz. W Nl«delal*od»t*J n.nodo«Uj 

OT % •ł 
ft >:<■ 

« 465-467 MILWAUKEE AVE 
R^CHIĆAGO AVŁ "r'S 

ZE ZtOAlIkM WE WIKZl. 

Naukowe 

| Zbadanie Ocz Darmo. 
Dokładne zastosowanie okularów i 

azkieł do ócz. Oczy bada fię pojedyó- 
czo, wszelką wadę w wzroku usuwa si$ 
przez odpowiednie szkła przyprowa- 
dzając takowy do normalnego etanu. 
Nasze ceny okularów i szkieł na ob- 
stalunek zrobionych są niższe aniżeli 
za gotowe. 

Godziny ofisowe: Od godziny 9 ra- 
no do 9 wiecz. W Piątki do 7 wiecz. 
W Niedzielą od 10 rano do 1 po poł. 

jgT^Mówimy po polsku. 
465-467! 

tflLWAUKEtflW 
:—eon, chicaqo Am 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY 8PECYALISTA, który jrwarantu]« wylfeiyć chow o««y, tał- 
■awione ocay i •chormłe powUki, głuchoty, trudny ałuch, non w u- 

azach. katar nosa I eardl* 1 wyditlelinjr z uaan, bar, weglądu na to komo 
Uą c!a udało wyleczyć. DOPASOWUJEMY OtŁUJUAiii, Diiacin# oery witazamy, ^ 

Kllnlks: 2Q| LINCOLN AVE- God«. ofl«ow«: Od 0 —13 * poł.; od t — i po poŁi o4 ft-l wtM< 
W NUdr.lelą od I—lt w południe. 

PORADA DARMO. 

Akademia Najśw. Rodziny, 
w Chicago, Illinois. 

Rok szkolny w Akademii Najśw. Rodziny rozpoczyna się 
d. ogo września b. r. Nowe uczenice zgłaszać się mogą już 
od poniedziałku, d. 28go sierpnia. 

Przypomina się wszystkim nczenicom Akademii, że opó- 
źnienie się choćby o jeden dzień, po oznaczonym wyżej cza- 

sie, bez ważnej przyczyny, pozbawia je wszystkich nagród 
przy końcu roku szkolnego. 

Siostry Najtw. Rodziny. 

Po katalog lub bliższe informacye zgłosić się można 

pod adresem: 

REV. MOTHER SUPERIOR, 
HOLY FAMILY ACADEMY, 

130 W. Division St., CHICAGO, ILL 

r FILOTEA ^ 
CZYLI 

DROGA DO ŻYCIA P0D0ŻNEG0 
NAPISANA PRZEZ 

św. Franciszka salezyusza 

Biskupa i Książęcia Genewskiego, Założyciela Zakon 
Nawiedzenia Najśw. M. Panny, 

Cena 60c. 

DO NABYCIA W ADMINI8T11ACYI 

.DZIENNIKA CHICAGOSKIEGO, A 
^ 141-143 W. Dirision St., CHICAGO. 


